Z á p i s č. 03/2013
z riadneho zasadnutia Výkonného výboru Slovenského zväzu vodného póla,
konaného dňa 26. apríla 2013 v Bratislave.
Prítomní:
Ospravedlnený:
Hostia:

J. Kula, P. Mihalkovič, J. Baranovič, Š. Šmihula, S. Vaňo, M.Beniková
M.Kupka
J.Karabáš, J.Bohát, P.Sirotný, O.Gajdáč, Dabrovský Š., Jenčuš R.

PROGRAM:
1)
Úvod

2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Správa reprezentačného trénera SR – A mužov z kvalifikačného turnaja,
Gruzínsko, Tbilisi (2.-7.4.2013) – P.Sirotný
Predloženie a schválenie nominácie U17 chlapci na kvalifikačný turnaj,
Gruzínsko, Tbilisi
(9.-12.5.2013) – O.Gajdáč
Informácia o Svetovej lige mužov 2013/2014
Schválenie zmien v ekonomickej smernici platnej od 1.5.2013
Odvolanie klubu KVP Komárno (nedostavenie sa na 3.turnaj 2.ligy mladších
žiakov – vylúčenie zo súťaže).
Rôzne
8a/ Informácia o rokovaní v Národnom športovom centre - TOP team s
perspektívou účasti na OH 2016, možná podpora NŠC.

1) Úvod
Prezident SZVP Juraj Kula privítal prítomných a otvoril rokovanie VV SZVP.
2)
Kontrola uznesení
Uzn. č. 1/02 - ukladá sekretariátu SZVP zlepšiť komunikáciu so zahraničnými partnermi, dodržiavať
protokol písomnej komunikácie, sledovať a dodržiavať termíny dané LEN-om, FINA, e-maily od
FINA a LEN preposielať s krátkym komentárom, príp. uložením úlohy a korešpondenciu odosielanú
na LEN a FINA dávať na vedomie aj členom VV SZVP- splnené, plní sa priebežne
Uzn. č. 2/02 – ukladá sekretariátu SZVP požiadať Chorvátsky zväz vodného póla o súhlas s účasťou
reprezentácie SR U20 muži na MT v Záhrebe – splnené
Uzn.č.3/02 - ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať finálnu súpisku s uvedením 20 mien
hráčov na QT ME 2014, Gruzínsko, Tbilisi – splnené
Uzn.č.4/02 – ukladá generálnemu sekretárovi SZVP v spolupráci s reprezent. trénerom mužov SR
spracovať predbežný zoznam reprezent.družstva SR z dôvodu zabezpečenia leteniek – splnené
3. Správa reprezentačného trénera SR – A mužov z kvalifikačného turnaja, Gruzínsko, Tbilisi
(2.-7.4.2013) – P. Sirotný
UZNESENIE č. 1/03/2013
VV SZVP berie na vedomie správu reprezentačného trénera SR – A mužov z kvalifikačného turnaja,
Gruzínsko, Tbilisi a ukladá predložiť upravený program reprezentač.družstva A mužov do
najbližšieho kvalifika4n0ho turnaja.
Z: generálny sekretár SZVP, tréner reprezent.družstva SR - A mužov
T: ???
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE č. 2/03/2013
VV SZVP súhlasí s účasťou reprezentačného družstva Holandska na Dunajskom pohári 2013
(recipročne) a ukladá generálnemu sekretárovi oznámiť prihláseným družstvám (AUS, GER, ROU,
NED, SVK) herný rozpis turnaja.
Z: generálny sekretár SZVP
T: ihneď
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
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4/

Schválenie nominácie U17 chlapci na kvalifikačný turnaj o účasť na ME 2013,
Gruzínsko, Tbilisi (9.-12.5.2013) – O.Gajdáč

Nominácia - 13 hráči: Šomšág Matej, Zvolenský Šimon, Tkáč Maroš, Tkáč Patrik, Kováč Kristián,
Mečiar Jakub, Biben Martin, Haluška Erik, Díly Juraj, Dékany Matej, Kulcsár Szabó Peter, Rybnikár
Martin, Cabadaj Daniel
Náhradníci : Káľavský Peter, Czibulka Dávid, Kompaník Timotej, Rusnák Richard
Zranený: Hrivnák Martin
UZNESENIE č. 3/03/2013
VV SZVP schvaľuje nomináciu hráčov U17 chlapci na QT Gruzínsko, Tbilisi v dňoch 9.-12.5.2013
a ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať finálnu súpisku organizátorovi.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 29.4.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Realizačný tím :
Hlavný tréner – Gajdáč Ondrej
Asistent trénera – Zibolen Rastislav
Vedúci mužstva – Fabián Miroslav
Vedúci výpravy – Kula Juraj
UZNESENIE č. 4/03/2013
VV SZVP schvaľuje zloženie realizačného tímu na QT Gruzínsko, Tbilisi v dňoch 9.-12.5.2013
a ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať „ delegačný formulár „ organizátorovi.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 29.4.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE č. 5/03/2013
VV SZVP schvaľuje a ukladá generálnemu sekretárovi SZVP zaslať objednávku na prepravu hráčov
z letiska v Budapešti do Košic (13.5.2013) ČH Hornets Košice na jeden mikrobus.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 30.4.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

5/

Informácia o Svetovej lige mužov 2013/2014

Na základe súhlasu VV SZVP a účasťou družstva mužov vo Svetovej lige 2013/2014, generálny
sekretát SZVP informoval o priebehu vybavovania našej účasti. Po Majstrovstvách sveta v Barcelone
(júl 2013) bude sa VV SZVP zaoberať prihláškou na Svetovú ligu mužov. Podľa vykonaného
rozlosovania tejto súťaže odohráme tento kalendárny rok dva zápasy Svetovej ligy (jeden doma
a jeden vonku). Vstupný poplatok do tejto súťaže je predbežne 10 000 USD. V rozpočte SZVP na
tento kalendárny rok sú k dispozícii financie na dva zápasy vo výške 15 tis. €.

6/
Schválenie zmien v ekonomickej smernici platnej od 1.5.2013
VV SZVP prerokoval návrh zmien v ekonomickej smernici. S účinnosťou od 1.5.2013 sa
zavádzajú sa príplatky pre rozhodcov v prípade, že rozhodca účtuje odmenu na základe
obchodného vzťahu t.j. „na živnosť“. Zmena má za cieľ motivovať rozhodcov k založeniu
živností.
Rovnako sa od 1.4.2013 upravuje odmena pre trénera CTM v prípade, že činnosť vykonáva
na základe obchodného vzťahu t.j. „na živnosť“.
UZNESENIE č. 6/03/2013
VV SZVP schvaľuje zmeny v ekonomickej smernici s účinnosťou od 1.5.2013. VV SZVP ukladá
sekretariátu rozoslať upravenú smernicu všetkým klubom a zverejniť ju na webovej stránke.
Z: generálny sekretár SZVP
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T: 01.05.2013
Za : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

UZNESENIE č. 7/03/2013
VV SZVP schvaľuje výšku odmeny pre trénerov CTM pracujúcich na základe obchodného vzťahu t.j.
“na živnosť“ vo výške 230 Eur/ mesačne s platnosťou od 1.4.2013. VV SZVP ukladá sekretariátu
zabezpečiť úpravu zmlúv.
Z: generálny sekretár SZVP
T: 01.05.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

7/

Odvolanie klubu KVP Komárno (nedostavenie sa na 3.turnaj 2.ligy mladších
žiakov – vylúčenie zo súťaže).

Generálny sekretár SZVP informoval o priebehu kauzy vylúčenia družstva KVP Komárno zo súťaže II
NL mladších žiadov, ŠTK SZVP. Na základe podanej námietky družstva KVP Komárno proti tomuto
vylúčeniu VV SZVP rozhodol, že ruší rozhodnutie ŠTK o vylúčení družstva KVP Komárno zo súťaže
II NL mladších žiakov.
UZNESENIE č. 8/03/2013
VV SZVP ruší rozhodnutie ŠTK (zápis č. 11, bod 2) o kontumácii zápasov a vylúčenie KVP Komárno
zo súťaže II. NL mladších žiakov vzhľadom k tomu, že dôvody boli opodstatnené a bol doložený
doklad o „ kalamitnej situácii v okrese Komárno „ .
VV SZVP ukladá aby neodohraté zápasy boli dohraté najneskôr do začiatku posledného turnaja
súťaže, pričom ukladá klubu KVP Komárno dohodnúť sa na termíne a mieste dohratia zápasov so
svojimi súpermi. KVP Komárno je povinné uhradiť náklady na bazén organizáciu stretnutí a náklady
súperov súvisiace s dohratím stretnutí ak sa s družstvami nedohodne inak.
VV SZVP súhlasí, aby sa poplatok na prerokovanie „odvolania KVP Komárno „ vo výške 17,- Eur
vrátil klubu.
Z: generálny sekretár SZVP, ŠTK
T: 30.4.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

8/

Rôzne

8a/

Informácia o rokovaní v Národnom športovom centre - TOP team s
perspektívou účasti na OH 2016, možná podpora NŠC.

Informáciu podal p. Mihalkovič.
V Národnom športovom centre vzniká projekt podpory športovcov do 23 rokov s cieľom pokúsiť sa
kvalifikovať na OH 2016 v Rio de Janeiro. Uskutočnilo sa rokovanie za účelom definovania
podmienok účasti družstva vodného póla mužov v danom projekte.
Do 15.5.2013 treba na NŠC predložiť projekt. Do projektu by sa malo zapojiť družstvo U20 mužov
ktoré bude doplnené o ďalších reprezentantov do 23 rokov.
UZNESENIE č. 9/03/2013
VV SZVP berie informáciu o projekte podpory športovcov s cieľom účasti na OH 2016 na vedomie.
VV SZVP súhlasí s uchádzaním sa družstva mužov o účasť v projekte a ukladá spracovať realizačný
projekt v zmysle pokynov NŠC.
Z: generálny sekretár SZVP, tréner reprezent.družstva SR U20 muži
T: 15.5.2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

8b/
Zrušenie medzinárodného turnaja reprezentácie SR U20-muži
Z dôvodu zrušenia účasti prihlásených družstiev na medzinárodnom turnaji U20-muži (CRO,
AUS, HUN) nie je možné turnaj uskutočniť v stanovenom termíne pre danú kategóriu.
Vzhľadom k potvrdeniu účasti družstva Srbska na turnaji bola srbskej federácií oznámená
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informácia o zrušení turnaja pre kategóriu U20-muži a navrhnutá reciprocita v tomto alebo
budúcoročnom období (reciprocita za našu účasť na turnaji v Srbsku).
UZNESENIE č. 10/03/2013
VV SZVP ruší medzinárodný turnaj U20-muži, pôvodne organizovaný v termíne 26.-28. Jún 2013
v Novákoch. Schvaľuje reciprocitu s federáciou Srbska v tohtoročnom alebo budúcorčnom obdbí,
podľa dohody.
Z: generálny sekretár SZVP
T: ihneď
Za : 4
Zdržal sa : 0

8c/

Proti : 0

SZVP Rozhodcovia

UZNESENIE č. 11/03/2013
VV SZVP schvaľuje Jána Boháta za nového delegáta pre všetky súťaže riadené VPK SR.
Z: generálny sekretát SZVP
T: ihneď
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
UZNESENIE č. 12/03/2013
VV SZVP ukladá Rozhodcovskej komisii SZVP spracovať a predložiť písomný plán školení
rozhodcov v r. 2013/2014, na najbližšie zasadanie VV SZVP.
Z: Bohát – predseda Rozhodcovskej komisie SZVP,
T: máj 2013
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0

8d/

FORTISCHEM, a.s. – Národné centrum vodného póla Nováky

Prezident SZVP informoval o priebehu rokovaní s vlastníkom NCVP o otázkach prevádzkovania
NCVP v Novákoch s cieľom zachovať funkčnosť tohto nášho centra aj pre ďaľšie vodnopólové
generácie.
UZNESENIE č. 1/03/2013
VV SZVP berie informáciu na vedomie a navrhuje v čo najbližšom čase dohodnúť a realizovať
stretnutie s klubom NCHZ Nováky, s primátorom Novák, následne zo zástupcami Ministerstva
školstva SR a nakoniec s majiteľmi Fortischemu pri riešení situácie z NCVP Nováky.
VV SZVP menuje koordinátorov v komunikácii s Fortischem, a.s. Nováky , a to menovite :
Juraj Kula, Jozef Karabáš, Radovan Jenčuš, Pavol Mihalkovič
Za : 4
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Najbližšie rokovanie VV SZVP – termín bude oznámený dodatočne.
Zapísal : S.Vaňo

Overil : J. Kula
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